
Bieg „ Z Historią w tle 2022” 

 

REGULAMIN: 

 

Termin: 17.09.2022r., Stadion sportowy w Gniazdowie 

Organizatorzy: Gmina i Miasto Koziegłowy pod Patronatem Burmistrza Gminy Miasta Koziegłowy 

MGOPK Koziegłowy 

Tel. Kontaktowy : 500121692 

 

Współpraca: 

- Komenda Powiatowa Policji w  Koziegłowach 

- OSP Koziegłowy  

 

I. Cele  

1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.  

2. Promocja Gminy i Miasta Koziegłowy, samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich 

mieszkańców oraz walorów rekreacyjnych do biegania, integracja pokoleń.  

3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia.  

4. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Koziegłowy  

5. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz 

aktywności ruchowej . 

 

II. Trasa  

Obejmuje nawierzchnię gruntową 

Trasa oznakowana.  

Nie posiada atestu PZLA.  

Limit czasowy dla wszystkich dystansów: 1h 30 min.  

W przypadku upalnej pogody na trasie będą znajdował się punkt nawodnienia.  

1. Bieg Główny na dystansie 8km 

 

III. Program Imprezy  

8:00-9:30 – Praca Biura Zawodów  

9:30 – Uroczyste otwarcie imprezy  

9:45- Wspólna rozgrzewka  

10:15 – Start Biegu Głównego  

11:45 – Zamknięcie trasy Biegów  

około 12:00 – Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii 

 

IV. Uczestnictwo  

1. Zawody są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach 

sportowych, jak i amatorów.  

2. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu 

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Organizator nie ubezpiecza uczestników.  

3. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z zastrzeżeniem sytuacji zagrażającym 

bezpieczeństwu.  

6. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie http://wynikionline.pl/  

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych.  



8. W ramach pakietu startowego Uczestnicy otrzymują m.in. numer startowy wraz z agrafkami, wodę 

mineralną po biegu oraz dekoracja pierwszych dziesięciu zawodników.  

V.  Pomiar czasu Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów 

JEDNORAZOWYCH umieszczonych w numerze startowym. Oficjalnym czasem biegów jest 

czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. 

Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, w przeciwnym wypadku Organizator 

nie gwarantuje prawidłowości pomiaru czasu. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 

godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych 
 

VI. Zgłoszenia  

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie http://biurozawodow.pl/z-historia-w-tle-gniazdow-2022 do dnia 15 września 

2022 r.   

Za udział w biegu nie jest pobierana opłata startowa.  

2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:  

w dniu zawodów 17 września 2022r.  

W miejscu Stadionu sportowego Gniazdów-Mzyki w godzinach 8:00 – 9:30.    

3. W przypadku przekroczenia 300 zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie 

kończy przyjmowanie zgłoszeń.    

4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego.    

5. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest 

umieszczony na liście startowej.    

6. Pakiety nieodebrane do godziny 9:30 w dniu biegu mogą zostać wydane nowym 

zawodnikom. 
 

VII. Klasyfikacja  

I. Bieg Główny  

a. Open Kobiet i Open Mężczyzn  

b. Klasyfikacje wiekowe:  

- K-20 / M-20 16 - 39 lat   

- K-40 / M-40 40 - 59 lat  

- K-60 / M-60 60 i więcej lat  

c. Najszybszy Mieszkaniec i Mieszkanka Gminy i Miasta Koziegłowy  

 

VIII. Nagrody  

1. W każdej z klasyfikacji nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, przewidziane są  dyplomy oraz 

puchary.  

2. Pierwszych dziesięciu zawodników, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal . 

 

IX. Informacje techniczne  

1. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani.  

 

X. Postanowienia końcowe  

1. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.  

2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, 

w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.  

3. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 

podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 

zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Biegu pod 



warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, 

Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w 

jego trakcie.  

4. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.  

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

6  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 


